
isaszeg
VIII. évfolyam, 8. szám • 2009. augusztus

önkormányzati tájékoztató

Augusztusban elkezdôdik az iskola építése
Tisztelt Isaszegi Polgárok!
A Képviselô-testület legutóbbi ülésen elfogadta a megismételt nyílt közbeszerzési eljárásról készített szakvéleményt a Damja-
nich János Általános Iskola épületének átalakítása és bôvítésére kiírt pályázatban, és az újabb közbeszerzési eljárást eredmé-
nyesnek nyilvánította. Úgy döntött a Testület, hogy a hat ajánlattévô közül a Rev-Color Kft. (2045 Törökbálint, Hosszúrét u. 
4.) ajánlati árát, bruttó 299 999 706 Ft-ot fogadják el. Az eljárás nyertesével a vállalkozási szerzôdést meg lehet kötni. Ameny-
nyiben a nyertes fél visszalépne, a második legkedvezôbb ajánlatot tevô céggel, a Geoépszer Építôipari Beruházó Kft.-vel 
(2085 Pilisvörösvár, Fô u. 130.), akivel sor kerülhet a szerzôdés megkötésére. A kivitelezési szerzôdés akkor lép életbe, ami-
kor mindkét fél aláírja azt.

Az elsô közbeszerzési pályázatra beérkezett árajánlatok bruttó 400 millió Ft fölöttiek voltak. Ezt a magas összeget az ön-
kormányzat nem fogadta el, ezért kellett újabb eljárást lefolytatni, aminek eredményeképpen 100 millió Ft-tal olcsóbban tudja 
megépíttetni, felújíttatni az iskolát. Elôreláthatólag augusztus hónapban kezdôdik el a beruházás. Úgy gondolom, hogy ilyen 
nagyszabású fejlesztésre ritkán kerül sor egy település életében, ami hosszú távon garantálja az oktatás minôségét.

Az építkezés befolyásolja az iskola elsô félévi mûködését, ezért minden oktatásban érintett résztvevô – szülô, gyermek, 
pedagógus – szíves megértését kérem. A továbbiakban az iskola igazgatója idôben tájékoztatást ad a tanév indulásával kap-
csolatos részletekrôl. Hatvani Miklós, polgármester

Szent Iván-éji est
Az Isaszeg Mûvészeti Alapítvány rendezésében  
tizenharmadik alkalommal került megrendezésre 
a Szent Iván-éji alapítványi est. A Gaudium Carmi-
nis Kamarakórus alkalomhoz illô, vidám mûsora 
után Kô Pál Kossuth- és Príma Primissima Díjas 
szobrászmûvész kamarakiállítását Kernács Gab-
riella, az MTV szerkesztôje nyitotta meg. Ezután 
Faragó Laura énekmûvész személyes hangvéte-
lû hangversenyét élvezhette a publikum. Majd a 
szabad tûzön készült vacsora és jókedvû poharaz-
gatás következett. A kitartó vendégek részt vettek 
az éjféli tûzugráson is.

Futó Tamás
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Beiskolázási támogatás

Átmeneti segély keretében beiskolázási támogatás állapítha-
tó meg azon személyek részére, akik létfenntartást veszélyez-
tetô, rendkívüli élethelyzetbe kerültek, valamint idôszakosan 
vagy tartósan létfenntartási gondokkal küszködnek. Jövede-
lemigazolás és iskolalátogatási igazolás beadása kötelezô.

Beiskolázási támogatás esetén az ellátás megállapításá-
nál figyelembe vehetô egy fôre számított havi jövedelem-
határ: 
– családban élô esetén az egy fôre jutó jövedelem a min-

denkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150%-a 
(42 750 Ft), 

– egyedül élô esetén az egy fôre jutó jövedelem az öregsé-
gi nyugdíj legkisebb összegének 200%-a (57 000 Ft). 
 Beiskolázási támogatás különösen tankönyv- és írószer-

vásárláshoz vagy iskolakezdéshez egyéb célra adható. Javas-
latot tehet az osztályfônök, a gyermekvédelmi felelôs és a 
Családsegítô Szolgálat.

Polgármesteri Hivatal

Felhívás  
parlagfûmentesítésre

A növényvédelemrôl szóló 2000. évi XXXV. törvény 5.§ alap-
ján a földhasználó (tulajdonos, bérlô) köteles az adott év 
június 30. napjáig az ingatlanán a parlagfû virágzását meg-
akadályozni, és a vegetációs idôszak végéig a parlagfû irtását 
folyamatosan végezni. A kötelezettségüket megszegô tulaj-
donosokkal, földhasználókkal szemben a vonatkozó rendelet 
szerint növényvédelmi bírságot kell kiszabni, melynek ösz-
szege 20 000 Ft-tól 5 000 000 Ft-ig terjedhet. A törvény sze-
rint az eljáró hatóság külterületen a Növény- és Talajvédel-
mi Igazgatóság, belterületen a jegyzô. A kényszerintézkedés 
költsége, valamint a bírság nem fizetése esetén annak össze-
ge közadók módjára behajtható. Lakossági panaszbejelentés 
megtehetô személyesen, írásban és telefonon a 28/583-
100-as telefonszámon munkaidôben. Közvetlen környeze-
tünk parlagfûmentessége mindannyiunk közös érdeke!

Polgármesteri Hivatal

Pusztított a vihar Isaszegen is

A hónap derekán a Kárpát-medencében igen 
meleg, nyári idôjárás, valódi hôség alakult ki, 
sok helyen 35ºC feletti csúcshômérsékletek-
kel. A nyugatról érkezô hideg levegô markáns 
hidegfrontot alakított ki, és az országon végig-
vonuló vihar tetôket szakított le, fákat csavart 
ki, tojásnyi jégdarabok potyogtak az égbôl, 
Budapesten egy ember meghalt. 

2009. július 18-án Isaszeget is elérte és 
nem kímélte az ítéletidô, komoly gondokat 

okozva az áramellátásban, a közlekedésben, a szennyvízhálózat mûködteté-
sében. A város teljes területe áram nélkül maradt, mert Isaszeg és Gödöllô 
között, a kisállattenyésztô telep mellett fák dôltek az elektromos légvezeté-
kekre, azokat leszaggatták, és a 20 kV-os hálózaton egy nagy vasoszlopot is 
derékba tört a vihar és kifordította a földbôl. A lakosság vízellátása, a szenny-
vizek átemelése, megfelelô tisztítása is veszélybe került ezáltal. A hatalmas 
széllökésekben több fa az útra is rádôlt, elzárva ott a közlekedési lehetôsé-
get. Közintézményekben, családi házaknál hasonlóképp keletkeztek károk. 

A rendkívüli helyzet miatt Hatvani Miklós polgármester hazautazott, és 
mint a helyi Katasztrófavédelmi Bizottság elnöke, azonnal válságstábot hívott 
össze, hogy megtegyék a szükséges és lehetséges intézkedéseket. A Vízmû 
Kft. ügyvezetôje és dolgozói – erejüket megfeszítve, a környékbeli települési 
kapcsolataikat mozgósítva – több mint 24 órás talponléttel helyreállították a 
károkat, és a lehetô legrövidebb idôn belül és legtöbb helyen az áramszol-
gáltatás is visszaállt.

A polgármester köszönetet mond a védekezésben részt vett valamennyi 
isaszegi és távolabbi polgárnak és intézménynek. Különösen a válságstáb 
tagjainak: Horváth Istvánnak, ifj. Hajdú Sándornak, Tóth Lajosnak, Hegyes 
Miklósnak és Kóczánné Tóth Évának, a helyi polgárôrségnek, élén Szolga 
Zoltánnal, a Fôvárosi Polgári Védelmi Igazgatóság részérôl Bujdosó János 
polgári védelmi alezredesnek és végül, de nem utolsósorban a Vízmû Kft. 
ügyvezetôjének, Ritecz Györgynek és munkatársainak.

Dr. Székelyné Opre Mária
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Tájékoztató 
a Képviselô-testület júliusi rendkívüli ülésérôl

A menetrend szerinti személyszállítás a lakosság min-
dennapi életét jelentôsen befolyásoló közszolgáltatás. Az 
Isaszeg területén mûködô menetrend szerinti helyi autó-
buszos személyszállítással a Képviselô-testület 2008. no-
vember 20-án meghozott döntésével megbízta a Lénárd 
Trans Kft.-t a helyi buszközlekedésre kiírt pályázat lebonyo-
lításáig, de maximum 2008. december 1-tôl 2009. novem-
ber 30-ig. Tekintettel arra, hogy a törvény értelmében a 
pályázatot legalább 60 nappal a beadási határidô elôtt ki 
kell írni, ezért volt szükséges most a pályázati kiírásáról való 
döntést meghozni.

A Lénárd Trans Kft. a 2009. március 20-án kelt szer-
zôdéssel a közszolgáltatási szerzôdéssel kapcsolatos va-
lamennyi jogát és kötelezettségét átruházta a kifejezetten 
erre a célra alapított  ISA-GROUP Kft.-re. 

 A helyi közszolgáltatás jobb áttekinthetôsége érdeké-
ben átdolgozásra került a város menetrend szerinti helyi 
autóbusz-közlekedés legmagasabb díjtételeinek megál-

lapításáról, azok alkalmazási és az utazási feltételek helyi 
szabályozásáról szóló rendelet is, amely a pályázati kiírás 
szerves részét képezi.

Mivel az új szolgáltató kiválasztása hosszadalmas eljá-
rást igényel, már el kell kezdeni annak lebonyolítását, hogy 
december 1. napjától fennakadás nélkül folytatódhasson a 
helyi személyszállítás. A jelenleg hatályban lévô jogszabályi 
elôírások szerint a pályázati felhívás és pályázati kiírás közzé-
tétele mellett közbeszerzési eljárást is le kell folytatni.

A 2009. augusztus 19–21-i városi ünnepség és az ahhoz 
kapcsolódó rendezvények teljes körû lebonyolítására kiírt 
pályázatra az ISA-GROUP Kft., az AF. Project Kft. és a Csa-
ládokért Tisztán Alapítvány ajánlatát a Testület elfogadta. 
A rendezvény szervezôi által a közterület használatáért fize-
tendô bérleti díj összege 100 000 Ft.

Szilárdi László,  
az Ügyrendi és Kommunikációs Bizottság elnöke

Pályázati felhívás

1. Isaszeg Város Önkormányzata (2117 Isaszeg, Rákóczi 
u. 45., tel.: 28/583-100, fax: 28/583-118) a 2004. 
évi XXXIII. törvény rendelkezései szerint pályázatot ír ki  
Isaszeg város területén menetrend szerinti helyi közúti 
személyszállítási tevékenység ellátására.

2. A pályázat nyílt. A pályázaton a 2004. évi XXXIII. törvény 
rendelkezései szerinti pályázók vehetnek részt, azaz bel-
földi vagy külföldi székhelyû jogi személyek és jogi sze-
mélyiség nélküli gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók 
vagy azok konzorciumai, melyek megfelelnek a Pályázati 
kiírásban foglalt feltételeknek is. Külföldi székhelyû szol-
gáltató a pályázaton abban az esetben vehet részt, ha or-
szágában is biztosított a menetrend szerinti autóbusz-köz-
lekedésben a nemzeti elbánás a külföldiek számára.

3. A pályázónak igazolnia kell a tevékenység végzéséhez 
szükséges engedélyek, autóbuszok és kiszolgáló sze-
mélyzet meglétét, meg kell felelnie továbbá a közúti 
közlekedésrôl szóló 1988. évi I. törvény és a vonatkozó 
rendeletek, különösen a 49/2001. (XII. 22) KöViM ren-
delet elôírásainak. 

4. A pályázaton való részvétel további feltételeit, valamint 
a pályázat benyújtásához szükséges információkat a 
pályázati kiírás tartalmazza. A pályázati kiírás megvétele 
a pályázaton való részvétel feltétele, az ára 100 000 
Ft + Áfa, amely bruttó összeget a kiíró 11742049-
15391528 számú számlájára kell átutalni a jogcím és 
az eljárás tárgya feltüntetésével. 

5. A pályázatokat a Kiíró tárgyalás megtartása nélkül bírál-
ja el. A Pályázati kiírásban meghatározott alkalmassági 

követelmények és bírálati szempontok alapján a Kiíró 
az összességében legkedvezôbb ajánlatot benyújtó, a 
legtöbb pontot elérô Pályázóval köt szerzôdést. 

6. A pályázatot 2009. október hó 05. nap 10.00 órai be-
érkezéssel, Isaszeg Város Polgármesteri Hivatal Titkár-
ságán (2117 Isaszeg, Rákóczi u. 45.) kell benyújtani, 
és a pályázati kiírást is itt lehet megvenni.

7. A pályázatok felbontásának ideje: 2009. október 
05. nap 10.30 óra. Helyszín: 2117 Isaszeg, Rákóczi út 
45., Tanácsterem.

8. A személyi állomány szemle idôpontja:  2009. ok-
tóber 08., 10.00 óra. 

 A gépjármûszemle idôpontja: 2009. október 08., 
11.00 óra. 

 Helyszín: Isaszeg, Rákóczi u. 45.
9. Az eredményhirdetés legkésôbbi idôpontja: 

2009. október 15-i képviselô-testületi ülés.
10. A szerzôdéskötés legkésôbbi idôpontja: 2009. 

október 30. 
11. A közszolgáltatási szerzôdés idôtartama: nyolc év 

és egy hónap, amely 2009. december 01-tôl 2017. 
december 31. napjáig tart.

12. A szolgáltatás megkezdésének határnapja: 2009. 
december 01. 

13. Ajánlattétellel kapcsolatos kiegészítô tájékoztatás az 
alábbi címen kérhetô: Hatvani Miklós polgármester, 
Isaszeg Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal, 
2117 Isaszeg, Rákóczi u. 45. (tel.: 28/583-105, fax: 
28/583-118).



4 Isaszeg Önkormányzati Tájékoztató

Ôszre elkészül az Isaszegen átvezetô utak felújítása

Mindenki tapasztalhatta, hogy elindult az újonnan átadott körforgalomtól a gö-
döllôi földhivatalig tartó 3103-as számú út felújítása. A munkaterület átadása 
június 22-én volt. 

A munkálatokkal kapcsolatban tájékoztatást kértem a Magyar Közút Non-
profit Zrt. illetékeseitôl, amire az alábbi válasz érkezett: 

„A mellékutak Közép-Magyarországi Operatív Program által finanszírozott 
2007–2008-as felújítási programját a Magyar Közút Nonprofit Zrt. kezeli pro-
jektgazdaként. A négy és öt számjegyû utak felújításával elsôsorban a helyben 
élôk komfort- és biztonságérzetét igyekeznek biztosítani. 

A kivitelezés nettó összege: 219 millió Ft. A felújítás 100%-os európai for-
rásból valósul meg.

A burkolat profilmarását követôen új réteg aszfaltot kap a meglévô út. Az 
aszfaltozás elôtt a kátyúk megszüntetésre kerülnek, ezt követôen Isaszeg lakott 
területén belül az új pályaszerkezet egy- illetve kétrétegnyi aszfalt megerôsítést 
kap. Felújításra kerülnek az autóbusz-megállóhelyek, a szikkasztó árkok és a 
padka is. 

A kivitelezés véghatárideje: 2009. szeptember 4. A kivitelezô a Swietelsky 
Magyarország Kft.

A felújítás során az aszfaltozás ideje alatt félpályás, jelzôôrös forgalom-
korlátozás, egyéb esetekben útszûkület valamint sebességkorlátozás várható.

A felújított útszakaszoknak a sikeres projektzárást követô öt éven át fo-
lyamatos és kiemelt figyelmet szentel az üzemeltetést, karbantartást és 
fenntartást végzô Magyar Közút Nonprofit Zrt., továbbá a Regionális Fej-
lesztési Ügynökség és az európai uniós források felhasználását ellenôrzô 
biztosok is.”

A tájékoztatót azzal szeretném kiegészíteni, hogy az önkormányzat az útfel-
újítás terveinek egyeztetésekor tárgyalást folytatott a beruházókkal a két isko-
lánál lévô gyalogos átkelô forgalmi lámpás kialakításáról. A felújítás részeként 
sajnos nem építhetik meg uniós forrásból ezeket. Az úttest alá viszont elhe-
lyezik azokat a csöveket, ami az elektromos rendszer kiépítéséhez szükséges. 
Erre most van lehetôség, mivel az új út felbontását öt évig nem engedélyezik. 

Ültessünk növényt!

Tisztelt Isaszegi Polgárok!
Mi mindannyian – kicsik és nagyok, nôk és férfiak – szeretjük a jó levegôt, a szép 
környezetet, a tiszta járdákat, az esztétikus házakat, az otthonos környezetet. Ezért 
kérem, hogy fogjunk össze, és legyen láthatatlanul is a munkatársunk az Együtt-
mûködés Isaszegért Egyesületben. A külsônkrôl ítélnek meg bennünket, ezért 
kezdjük meg mindannyian a szûkebb környezetünket szebbé tenni, ezzel a tiszta, 
rendezett, egészséges környezetünk kialakításáért munkálkodni.

A városszépítés, a városrendezés nem a mi feladatunk? Igen is, meg nem is. 
A nemzeti költségvetésnek is és nekünk is, akik itt élünk, hozzá kell járulnunk a 
megoldáshoz.

Adjunk tanácsot, ötletet, segítsük a „várostyákat és városanyákat”, a közterület 
felelôseit! Figyeljünk oda, hogy mi történik környezetünkben! Készítsünk tervet 
arra vonatkozólag, hogy mi magunk, a város lakói (apraja és nagyja) mit tehetünk 
meg! 

Elsônek azt javasoljuk, hogy nézze át mindenki lakásának ablakát, erkélyét, 
kertjét, utcafronti részét, hogy hová lehetne még növényt ültetni.

Ültessünk növényt a jó levegôért, a szépségért, az életért!
Verseczki Erzsébet

A forgalmi lámpás átjáróhoz külön tervet 
kellett készíttetni, amit az önkormányzat 
megrendelt. Valószínûleg az engedélyek 
megszerzése után a kivitelezés költségeit 
is az önkormányzatnak kell majd vállalnia.

Ôszre tehát elkészül a város belterü-
leti határain belül a fôútvonalak felújítása, 
amivel biztonságosabb és kulturáltabb 
lesz a közlekedés Isaszegen.

Pénzes János, alpolgármester
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Eredményes  
mûvészeti oktatás

Szeptemberben 289 növendék iratkozott be a Klapka György 
Általános Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézménybe, 
akik közül 279-en kaptak bizonyítványt tanév végén. A zene-
mûvészeti ágon 74 gyerek tanult, ebbôl 64 fô hangszeres 
képzésben, 10 fô szolfézsoktatáson vett részt. A színmûvész 
tanszakon 12 fô, a képzô- és iparmûvészeti ágon 88, míg a 
táncmûvészeti ágon 105 diák. Az iskola tanulmányi eredmé-
nye és szorgalma 4,7. Ez azt bizonyítja, hogy szívesen járnak 
a mûvészeti oktatásra a gyerekek – tájékoztatott tanévzáró 
ünnepi beszédében Balog Istvánné igazgatónô.

Az elmúlt tanév programokban, eseményekben egyaránt 
bôvelkedett. Az itt oktató pedagógusok gondoskodtak arról, 
hogy a gyerekek minél szélesebb körben bemutassák tudá-
sukat, fellépjenek az iskolai, városi és körzeti rendezvénye-
ken. Koncertek, táncbemutatók, képzômûvészeti kiállítások, 
színdarabok elôadásai, versmondás, versillusztráció és sok 
más számottevô rendezvényen, versenyen jelentôs, sikeres 
fellépés és szereplés az, amit maguk mögött tudhatnak a 
növendékek szüleik, tanáraik megelégedésére.

Igazgatónô megköszönte kollegái magas színvonalú mun-
káját, az önkormányzatnak az iskola részére nyújtott anyagi 
és erkölcsi támogatását. Örömét fejezte ki, hogy a szülôk elé-
gedettek az intézményben folyó munkával, és megköszönte 
a segítségüket. Az intézmény közel 3 millió forint pályázato-
kon nyert összeggel tudta fejleszteni az eszközállományát, 
ami szintén emeli a mûvészeti oktatás színvonalát. 

Az iskola a jövôben is várja a gyermekeket, hiszen a mû-
vészetoktatás jelentôsége napjaink elidegenítô világában 
egyre fontosabbá válik, amikor sokan úgy nônek fel, hogy 
számukra az agresszivitás, drog, diszkó, alkohol, silány mû-
sorú tévéprogramok nyújtják a szórakozást, kikapcsolódást. A 
kultúra és a mûvészet világa jó irányba tereli a gyermeket, ha 
lehetôséget adunk a számára.

Dr. Székelyné Opre Mária

A vihar napján, szombaton került megrendezésre Isaszegen 
a SZEGLET Fesztivál – három év kihagyás után – immár ne-
gyedik alkalommal. A Mûvelôdési Otthon munkatársai Pa-
rádi Judit és Bajusz Dániel közremûködésével azt tûzték ki 
célul, hogy a szûkös források ellenére minél színesebb prog-
ramot tárjanak a kistérségi fiatalok (és a mûvészetkedvelô 
idôsebbek) elé.

A budapesti székhelyû, egyre népszerûbb Belmondo 
zenekar például egyenesen Tokajból, a Hegyalja Fesztiválról 
érkezett meg éjjel Isaszegre. Míg ott a tûzô napon (elmondá-
suk alapján 44 fokos koncerttéren!) kellett fellépniük, utazá-
suk alatt bennünket elért a vihar, jó félórás áramkimaradást 
okozva. Sajnos a ház elôtti térre települt árusoknak, portékái-
kat kínáló mûvészeknek is be kellett menekülniük a szélvihar 
elôl a házba. A programok bent folytatódtak, hála Horváth 
Sanyi technikusnak, aki elôbb „elemrôl” biztosította a zenét a 
majorett-lányoknak, majd aggregátort hozatott Isaszegre, és 
arról folytathattuk a bulit.

További nyolc – fôleg a rock, blues és retro irányzato-
kat képviselô – zenekar illetve elôadómûvész is fellépett a 
színpadon, közben hastánc- és salsabemutató, valamint a 
Dumaszínházból ismert Felméri Péter stand-up comedy-je 
tette változatossá a felhozatalt.

A 2003-ban indult SZEGLET fesztiválsorozatnak kezde-
tek óta nem titkolt szándéka a környékbeli fiatal mûvészek 
felkarolása. Az „utca” stílusa a graffitiverseny, a „magasabb” 
mûvészet pedig a könyvtárban megrendezett kiállítás kere-
tében mutatkozhatott meg. Idén Garasanin Márta stílus- és 
divattervezô Kozmopolita Szafari címû koncepcióját tekint-
hették meg az érdeklôdôk.

A nap folyamán a különbözô programokra összesen 
mintegy 200 fô látogatott el – ez talán isaszegi viszonylatban 
és a rossz idô ellenére nem kevés, de ahhoz képest, hogy 
minden program ingyen volt, és ilyen „kistérségi kulturális 
kavalkád” ritkán látható Isaszegen, lehetett volna több is… 
Köszönjük a támogatást Isaszeg Város Önkormányzatának, 
Benik Balázs háromszoros abszolút ralibajnoknak, Isaszeg 
díszpolgárának, Könczöl Gábornak, a Csata Vendégház és 
Vendéglô tulajdonosának és Jakus Istvánnénak, a Jakus fes-
tékbolt vezetôjének. 

Reméljük, hogy jövôre, az 5. SZEGLET Fesztiválra sokkal 
többen jönnek majd ki, és az idô is kegyes lesz hozzánk!

B. D. 
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A Dózsa György  
Mûvelôdési Otthon  
és Múzeum  
augusztusi programja

Tervezett programkínálat:
Augusztus 20. Szent István király és az új kenyér 

ünnepe
 8.30: Ünnepi szentmise, az új kenyér áldása 

és szentelése a római katolikus templomban. 
Énekel: Gaudium Carminis Kamarakórus

 9.30: Városi ünnepség és koszorúzás a Szent 
István-szobornál, kitüntetések átadása – Hatva-
ni Miklós polgármester. Közremûködnek: Isa-
szegi Asszonykórus, Isaszegi Szent István Temp-
lom Kórusa, Nemcsics Kinga népdalénekes

 16.40: Aratófelvonulás indul a Dózsa György 
Mûvelôdési Otthontól a sportpályára, ahol fel-
lép az Isaszegi Asszonykórus, a Csata Tánc-
együttes és a Csatangoló Tánccsoport. 

 Díjátadások: Az év legjobb ifjúsági labda-
rúgója, átadja: Szendrô Dénes, a díj alapító-
ja, Gyermekeink jövôjéért, átadja: ifj. Hajdú 
Sándor, az Egészségügyi és Szociális Bizottság 
elnöke

Szolgáltatások:
Augusztus 10. 11.00–13.00: A.S.A ügyfélszolgá-

lat a Mûvelôdési Otthon elôterében
Csoportjaink fellépései:
Augusztus 14–17.: Isaszegi Asszonykórus ven-

dégszereplése a lengyelországi testvértelepü-
lésen, Bojanówban

Augusztus 29.: Gaudium Carminis Kamarakórus 
fellépése az Öregtemplomban a XVI. Isaszegi 
Mûvészeti Napok alkalmából (Országos minô-
sítô)

A Mûvelôdési Otthon augusztus 10-én nyit.

A Thai-chi egészségmegôrzô edzések egész nyá-
ron a megszokott szerdai, 19.30-as idôpont-
ban kezdôdnek. 

Augusztus 10-tôl a megszokott rendben indulnak 
újra a Csata Táncegyüttes próbái. 

Augusztus 11-tôl keddenként 20.00 órakor ismét 
örömtánc. 

Augusztus 26-tól szerdánként 18.00 órakor jóga. 

Programokról, tanfolyamokról, csoportokról érdeklôdni 
a Mûvelôdési Otthon irodájában a 28/582-055 vagy 
a 28/582-056 telefonszámon, az isaszegmuv otthon@
citromail.hu címen valamint a www.dozsamuvotthon.
atw.hu weboldalon is lehet.
A programok változtatásának jogát fenntartjuk!

Az ISA-GROUP Kft. elôzetes  
Szent István-napi programja

A Képviselô-testület korábbi döntése értelmében – a kínálatot szí-
nesítendô –, a városi ünnepség részeként a Mûvelôdési Otthon 
programjai mellett az ISA-GROUP szervezésében is sor kerül több 
rendezvényre a városi sportpályán. A háromnapos ünnepet átfogó 
kínálatukból az augusztus 20-ai, már biztos mûsorszámokat ajánljuk 
a figyelmükbe:
14.00: Mikola Péter zenés gyermekmûsora
15.00: Bíró Krisztián világbajnok break dance csoportja lép fel
20.00: Hooligans koncert
21.30: Tûzijáték
A mûsorszámok szüneteiben folyamatosan zenél a Juice zenekar.

A rendezvényre szeretettel várnak minden érdeklôdôt a szervezôk. 
A részletes programról szórólapokon és plakátokon adnak tájékoz-
tatást a késôbbiekben.

A küzdelem értelme és  
eredménye

A Jókai Mór Városi Könyvtárban Garasa-
nin Márta divattervezô Küzdelem címû 
kiállításának megnyitója volt 2009. július 
18-án, melyre a Szeglet Fesztivál kap-
csán került sor. A Könyvtári Galéria (Élet-
fa Könyvtári Galéria, Isaszeg) ismét egy 
nagyon tehetséges, igazi lokálpatrióta ér-
zelmû fiatal mûvész bemutatkozásának 
adott helyet. Úgy kezdte önvallomását, 
hogy Isaszegen született, édesanyja pe-
dagógusként, édesapja autószerelôként 
dolgozott szülôfalujában. Meglepô és örömteli volt a kérése, amikor 
azt mondta, ne írjam oda, hogy férjhezmenetele óta Gödöllôn él, mert 
ô továbbra is isaszeginek vallja magát. Amint lehetôségük lesz, vissza-
költöznek.

Elsô kollekciója, a Kosmopolita Safari tervezése vizsgadarabként 
készült, ez valóban izgalmas és minden pillanatában élvezetes feladat 
volt számára. Különdíjat kapott érte. Régóta halogatott vágyának meg-
valósítása most célként lebeg elôtte. Két éve, amióta beiratkozott a Bu-
dapesti Divatiskola divat- és stílustervezô szakára, pontosan tudja, mit 
akar a jövôben elérni. Tapasztalatai szerint az élet ugyan nem mindig 
vezet minket könnyû úton, de most újra várja az elôtte álló kihívásokat.

Sajnálatosan a szokásos nyári bezárásunk miatt (július 20-tól au-
gusztus 10-ig) nem lehet ugyan gyönyörködni a kiállított szépségekben, 
de remélem, hogy ez a három hét szünet még inkább fölcsigázza az 
érdeklôdést. 

Szeretettel várjuk a kedves látogatókat nyitvatartási idôben, igazi esz-
tétikai csemegében részesülnek a hozzánk betérôk.

Horváth Árpádné, könyvtárigazgató
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Hétközi és hétvégi  
összevont ügyeletek
2009. augusztus

01. Dr. Horváth Anna 17. Dr. Kürti József

02. Dr. Horváth Anna 18. Dr. Eszlári Egon

03. Dr. Kürti József 19. Dr. Kürti József

04. Dr. Horváth Anna 20. Dr. Mészáros Zsolt

05. Dr. Eszlári Egon 21. Dr. Mészáros Zsolt

06. Dr. Tordai Gábor 22. Dr. Eszlári Egon

07. Dr. Kürti József 23. Dr. Eszlári Egon

08. Dr. Mészáros Zsolt 24. Dr. Kürti József

09. Dr. Mészáros Zsolt 25. Dr. Horváth Anna

10. Dr. Kürti József 26. Dr. Eszlári Egon

11. Dr. Eszlári Egon 27. Dr. Horváth Anna

12. Dr. Kürti József 28. Dr. Eszlári Egon

13. Dr. Eszlári Egon 29. Dr. Horváth Anna

14. Dr. Kürti József 30. Dr. Horváth Anna

15. Dr. Eszlári Egon 31. Dr. Eszlári Egon

16. Dr. Eszlári Egon

2009. szeptember

01. Dr. Horváth Anna 04. Dr. Horváth Anna

02. Dr. Eszlári Egon 05. Dr. Mészáros Zsolt

03. Dr. Tordai Gábor 06. Dr. Mészáros Zsolt

Dr. Eszlári Egon: Hunyadi utca 19. Telefon: 493-288.
Dr. Horváth Anna: Botond utca 12. Telefon: 493-250, 
 mobil: 30/591-7086.
Dr. Tordai Gábor: Aulich u. 3. Telefon: 493-302.
Dr. Kürti József: Csata u. 2. Telefon: 495-238.
Dr. Mészáros Zsolt: Hunyadi utca 19. Telefon: 493-288.

HéTKözI, HéTvéGI ORvOSI ÜGyElET  
TElEFOnSzáMA: 70/387-2685

A hétközi ügyelet héfôtôl csütörtökig 1530-tól másnap reg-
gel 730-ig tart. Pénteken 1200-tól szombat reggel 730-ig. A 
hétvégi ügyelet szombat 730-tól hétfô 730-ig tart. Délutáni 
rendelés a mindenkori ügyeletes rendelôjében 1630–1730-ig.

Gyógyszertárak nyitvatartása szombat–vasárnap: 
Ezüstkehely Patika: páros héten 8–12 óráig,

Liget Patika: páratlan héten 8–12 óráig.

A MEnTÔK InGyEnES HívóSzáMA: 104
Mobiltelefonról való hívás esetén: 28/420-844

HElyI REnDÔRI ÜGyElET  
KözvETlEn EléRHETÔSéGE: 70/522-6517

Anyakönyvi hírek
2009. 06. 15 – 2009. 07. 15. közötti idôszak  
eseményeirôl

Születések:

Kiss Márk Bence Kossuth Lajos utca 76.
Eris Ingrid  Kossuth Lajos utca 23.
Kanalas Krisztián Vörösmarty utca 1.
Gráf Petra Külterület
Gráf Milán Külterület 
Kátai Jázmin Dóra Széchényi utca 16.
Hegedûs Emma Buda utca 63.
Kardos Bátor Április 6. utca 98.
Pálfi Dániel Batthyány Lajos utca 43.
Erdész Lilla Március 15. utca 75.

Házasságkötések:
Szabó Margit és Kovács István Sándor
Urbán Eszter Emma és Hosszu Tibor
Antal Ágnes és Tóth László
Medovarszki Diána és Téglásy Béla 
Takács Szilvia Mária és Veres Csaba
Hillender Anita és Bebrevszky Dániel
Dóra Krisztina Erzsébet és Ecseri Csaba
Zsurzsucz Marianna és Benkovics Zoltán
Répás Andrea és Siklósi Zoltán
Szabadkai Ágnes és Süle Csaba

Az örömteli eseményekhez szeretettel gratulálunk!

Halálesetek:

Varga Jánosné Keil Erzsébet (90 év) Báthori utca 8.
Tengerdi Józsefné Marton Anna (91 év) Béke utca 16.
Perjési Andrásné Farkas Margit (85 év) 
 Kodály Zoltán utca 16.
Pácsa Mihályné Nagy Mária Éva (61 év) 
 Kossuth Lajos utca 18/a.
Görög Imréné Marosán Margit (85 év) 
 Kossuth Lajos utca 75.
Dóczi Lajosné Vastag Anna (86 év) Béke utca 29.
Boros Ferencné Palánkai Mária (88 év) Bercsényi utca 10.
Ságodi Mihályné Balázs Gizella (89 év)
 Dózsa György utca 71.
Velekei Károlyné Malczanek Lídia (76 év) Bem utca 15.
Kassuba János (79 év) Tompa Mihály utca 71.
Tokaji Pál (89 év) Klapka utca 34.
Kôvágó Lajos (48 év) Madách utca 60/a.
Skotner Józsefné Káposzta Erzsébet (72 év) Báthori utca 9.
Szabó Jánosné Szabó Anna (72 év) Béke utca 14.

A családok gyászában részvéttel osztozunk.

Abdelhamid Mohamedné, anyakönyvvezetô

Köszönetnyilvánítás
Köszönöm mindazoknak, akik édesanyámat elkísérték utolsó útjára, köszö-
nöm az ôszinte részvétnyilvánításokat. Köszönet és hála mindenkinek.

Tisztelettel: Ragács Istvánné Éva és családja
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A lap kiadója az LA4 Média Kft. Felelôs szerkesztô: Szilárdi László. Szerkesztô: dr. Székelyné Opre Mária. 
Tördelôszerkesztô: Komlós Andrea. 

Szerkesztôség: 2117 Isaszeg, Rákóczi út 45. Telefon: 28/583-111 • E-mail: hivatal@isaszeg.hu • web: www.isaszeg.hu 
A lap tulajdonosa: Isaszeg Város Önkormányzata. Megjelenik 3800 példányban. Minden jog fenntartva. 

Hirdetésfelvétel: a 70/387-2694 telefonszámon vagy a szekely.opremaria@gmail.com e-mail címen minden hónap 20-áig.

A múlt évi elsô külföldi vendégszereplésünk foly-
tatásaként ez év májusában – Lagorio Kati olasz 
nyelvû idegenvezetô barátunk szervezésének kö-
szönhetôen – 730 kilométert a nyakunkba véve 
az olaszországi Bagnarola Pisztráng Fesztiválján 
képviseltük Ungheriát, ahogy az olaszok nevezik 
Magyarországot, s természetesen szûkebb ha-
zánkat, Isaszeget. Vendéglátóink, a Santa Lucia 

Csatangolásunk Itáliában

néptáncegyüttes tagjai semmi kétséget nem hagytak afelôl, hogy azt a 
környéket, ahol jártunk – ott Santa Vito al Tagliamento kisváros körül – 
igaz vendéglátó népek lakják. Semmiben sem szenvedtünk hiányt, s a 
nagyszerû hangulat az ott töltött napjainkat végigkísérte.

A fellépés estéjén egy jó nagy esôt követôen a helyi gyerekcsoport 
vezette felvonulási menetben a késô esti vihar utáni szél – Kati elôre-
látásának köszönhetôen – vígan lobogtatta a magyar nemzeti lobogót s 
Isaszeg város zászlaját. Megható érzés volt így bevonulni az ütemes taps 
közepette. Aztán felgyorsultak az események. Tánc, gyors átöltözés, tánc, 
gyorsöltözés, s ez így ment 70 percen keresztül. S közben taps, taps, 
taps és ujjongás! Sikerült! Boldogok voltunk! Majd következett a vacsora, 
ahol a lelki szemeink elôtt már megjelent ropogósra sült pisztráng helyett 
roston sült sertéshús volt az asztalon. Csupán csak e „halacska” hiányzott 
ebbôl az olaszországi vendégszereplésbôl, és amikor a búcsú pillanataira 
került a sor, fájó szívvel tettük azt vendéglátóinktól. Amikor minden egyes 
autót felvérteztek a hosszú hazaútra egy nagy láda almával s egy hatal-
mas tepsi pizzával, a pisztráng gondolatának már híre-hamva sem volt, 
csak az együtt töltött négy felejthetetlen napra emlékeztünk.

A helyi polgármestert idézve: Arrivederci Bagnarola e San Vito al 
Tagliamento! Jövôre ismét talán Isaszegen!

Bodrogi Imre, Csatangolók Tánccsoport

Augusztus utolsó hétvégéjén szokás szerint gazdag és színvonalas  
programokkal vár mindenkit az Isaszegi Mûvészeti Napok szervezôje,  
az Isaszeg Mûvészeti Alapítvány.

Augusztus 28-án, pénteken 
1000 órakor: Gyerekszínpad a Dózsa György Mûvelôdési Otthonban.
2000 órakor: Roy és Ádám élô koncert az Indul a Bakterház Sörözôben.

Augusztus 29-én, szombaton 
800 órakor: A bogrács mûvészete címmel fôzôverseny indul a Breki Sörözôben, 
   az Isaszegi tó partján.
1500 órakor: Tóth Lívia kárpitmûvész kiállítását Dr. Hoppál Mihály, az európai Fólklórintézet igazgatója nyitja meg 
   a SZISZI aulájában.
1800 órakor: Az Öregtemplomban exkluzív komolyzenei hangverseny keretében fellép a Gaudium Carminis 

  Kamarakórus Surmann Mária énekmûvész karvezetésével, Kovács Ágnes énekmûvész, 
   valamint az est sztárvendége, Illényi Katica hegedûmûvész. Köszöntôt mond Gulyka József c. prépost.

Augusztus 30-án vasárnap 
1600 órakor: Páger Bernadett textiltervezô mûvész kiállítása nyílik a Jókai Mór Városi Könyvtárban.
1800 órakor: Dr. Freund Tamás agykutató professzor, akadémikus elôadását hallhatjuk Mûvészet és nevelés címmel 

  a Jókai Mór Városi Könyvtárban.

A programváltoztatás jogát a szervezôk fenntartják.

Tizenhatodik alkalommal a színvonalas kultúráért
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helyen isaszegen

autós iskola
Az akkreditált Bag Band Bt.

Továbbra is korrekt elméleti és gyakorlati képzéssel
„Sm”, „A1”, „A” és „B” kategóriákban tanfolyamot indít

augusztus 27-én (csütörtökön) 
és szeptember 24-én

a vállalkozók házában (Isaszeg, Rákóczi u. 12.)

17.00 órai kezdettel.
Jelentkezni lehet:

A helyszínen a tanfolyam indításakor, valamint
Fekete gábor oktatónál, telefon: 20/325-8865

Palaga Mariann szervezônél, telefon: 28/632-871, 30/285-0757
isaszeg, ady endre utca 13.

új

Nyilv. szám: 13-0386-04 www.bagband.hu Akkr. lajstromszám: 1245

T

Dr. Szeredi Levente
2117 Isaszeg, Gyöngyvirág u. 13.

Telefon: 20/353-4547 • e-mail: szeredil@t-online.hu

Rendelési idô: 
Hétfô, szerda, péntek: 19–20 óráig

Kedd, csütörtök: 18–20 óráig
(sürgôs esetben hétvégén és ünnepnapon is)

igény eSetén házhoz iS megyek

Traffipax információ 
2009 augusztus hónapra
01–02: Gödöllô
03: Nagytarcsa, Kerepes
04: Mogyoród, Kistarcsa
05: Dány, Valkó
06: Vácszentlászló, 
 Zsámbok
07: Gödöllô
08: Kerepes, Kistarcsa
09: Mogyoród, Kerepes
10–11: Pécel, Isaszeg
12–13: Gödöllô
14: Valkó, Dány
15: Pécel
16: Isaszeg

17: Mogyoród, Kerepes
18: Nagytarcsa, 
 Kistarcsa
19–21: Isaszeg, Pécel
22: Csömör, Kerepes
23: Kerepes, Kistarcsa
24: Gödöllô
25–26: Pécel, Isaszeg
27: Mogyoród, Kerepes
28: Nagytarcsa, 
 Kistarcsa
29–30: Gödöllô
31: Zsámbok, 
 Vácszentlászló

állatorvosi ügyelet 
2009 augusztus hónapban

Idôszerû környezetvédelmi tennivalók

Úgy, ahogy a téli idôszaknak is megvannak a sajátos köte-
lezettségei az ingatlantulajdonosok és az önkormányzat ré-
szére, a nyári idôszakban is számos feladat és teendô vár 
mindannyiunkra. Az alábbiakban néhány igen fontos elôírás-
ra hívjuk fel a figyelmet.

Isaszeg Város Önkormányzatának a környezetvédelemrôl 
szóló, hatályos 14/1996. (X. 15.) számú rendeletében szá-
mos olyan pont szerepel, amelyre a nyári idôszakban foko-
zott figyelmet kell fordítani. 

Gondolunk itt a növényzettel kapcsolatos ingatlantulaj-
donosi feladatokra, az ingatlanok elôtti csapadékvíz-elveze-
tô árkok és a kapubeállóknál lévô átereszek tisztántartására. 
A fent említett rendeletünk szerint az ingatlantulajdonos 
feladata az ingatlana elôtt többek között a bokrok és fák 
visszametszése, a csapadékvíz árkok tisztántartása, gaz-
mentesítése. A járdára és az útra benyúló ágak akadályoz-
zák a közlekedést, és egyben balesetveszélyesek is. A gon-
dozatlan csapadékvíz árkok, az eltömôdött átereszek pedig 

egy-egy nyári zivatar esetén okozhatnak kellemetlen meg-
lepetéseket.

Természetesen az ilyen jellegû karbantartások során ke-
letkezett zöldhulladék és iszap (hordalék) elszállítását az Ön-
kormányzat elvégzi a rendeletben meghatározottak szerint. 
Ez azonban nem azt jelenti, hogy az ingatlanokon belül ke-
letkezett zöldhulladék (levágott fû, haszonnövényszár, dísz-
növénynyesedék) is kikerülhet a közterületre, az utak mel-
lé. A Dózsa György utcában sajnos nagyon sok helyen látni 
manapság ilyet. Ezeket a zöldhulladékokat komposztálni kell 
vagy hulladékként zsákban elszállíttatni. 

Természetesen a hatályos rendeletünk ennél sokkal szé-
lesebb körûen tartalmazza a környezetvédelem terén adódó 
feladatokat, reméljük, hogy a fentiekben kiragadott néhány 
aktualitás mindenki számára hasznosnak bizonyul. Környeze-
tünk állapota mindannyiunk számára fontos, érdemes tehát 
erre több figyelmet fordítanunk.

Padányi József, építési és beruházási osztályvezetô

VIII. 1–2.:
Dr. Szeredi Levente

20/353-4547
Isaszeg, Gyöngyvirág u. 13. 

VIII. 8–9.:
Dr. Rédling Tibor

30/966-8415
Kistarcsa, Váczi u. 2. 

VIII. 
15–16.:

Dr. Sági László 30/743-7973

30/940-4313Pécel, Tarcsai u. 16.

VIII. 
20–21.:

Dr. Békési Béla 
30/954-9684

Pécel, Szemere u. 17. 

VIII. 
22–23.:

Dr. Michalik László
20/981-3100

Isaszeg, Ady E. u. 1. 

VIII. 
29–30.:

Dr. Csizmadi Sándor
30/951-8590

Kistarcsa, Malom u. 2.
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homoki és társa Jármûvezetô-képzô kft.
Gödöllô, Vasútállomás • tel./fax: 28/413-866 • mobil: 30/977-8800
Nyilvántartási szám: 13-0091-04 Akkreditációs lajstromszám: AL-0084

Tanuljon nálunk vezetni!
Személygépkocsi-vezetôi és motoros tanfolyamot indítunk

SzámÍtÓgéPeS gyAkoRLáSSAL

MINDEN HÓNAP ELSÔ HÉTFÔJÉN 
2009. augusztus 3-án és szeptember 7-én 18 órakor. 
helyszín: Isaszeg, Mûvelôdési Otthon.

Felvilágosítás és részletes információ: kôrösi József szakoktatónál a 20/966-1439, 
és Csajkovszki évánál a 30/569-9195 telefonszámon, kis Sándor szakoktatónál 
(30/211-1430) jogosítvánnyal rendelkezôk számára gyakorlási lehetôség ügyében.
E-mail: info@homokikft.hu • Honlap: http://www.homokikft.hu

Mindenkor és mindenhol az Önök szolgálatában!
Gödöllô, Vasútállomás • Hétfôtôl csütörtökig: 8–16 óráig, pénteken: 8–13 óráig.
Telefon: 28/413-866, 30/977-8800 • Iskolavezetô: Homoki László

Jármûkezelési vizsga Gödöllôn, elméleti és forgalmi vizsga Vácon! 20/851-4368 · la4@la4.hu

LA4 Média Kft.
Isaszeg, Vörösmarty u. 5.

www.la4.hu

minden, am
i nyom

da

Teljeskörû  
nyomdai kivitelezés  

rövid határidôvel, házhoz- 
szállítással, kedvezô áron.

Biztonságos Isaszeg – 2
Avagy hogyan segíthet egy okos sorozat abban, hogy nyugodt lehessen, ne érje  
családját durva bántalom, ne kelljen a vagyonát féltenie a szélhámos betörôktôl?

Soha nem gondoltam volna, hogy életem egyik legmegdöbben-
tôbb mondatát fogom hallani egy ügyfelemtôl. Ahogy ott álltam, 
szinte földbe gyökerezett a lábam, a szívem vadul dobogott, 
gyöngyözni kezdett a homlokom. Ahogy az elsô szavakat meg-
hallottam, már tudtam, hogy az életem örökre megváltozott. Az 
a magas szôke férfi mesélt nekem a nála történt betörésrôl… 
Ekkor úgy gondoltam, hogy sorozatot fogok indítani, összegyûj-
töm ügyfeleink szokásos kérdéseit, és díjtalanul adok segítséget 
ahhoz, hogy nyugalmukat ismét megtalálják.
Mivel tudom lakásom biztonságát növelni?
A gondos gazda ingatlana megtartása érdekében a legjobb vé-
delmet a mechanikai, elektronikai, élôerôs védelem együttes 
alkalmazásával érheti el. Bármelyik hiánya esetén a maradék 
védelmi erôknek kell nagyobb szerepet kapniuk ugyanolyan 
hatékonyság elérése érdekében.
A biztonságot tehát a helyszíni körülményeken kívül 
az alábbi szempontok is befolyásolják:
– A beépített nyílászárók mechanikai védelmének minôsége: 

zárak minôsége, fajtája, a tokozat beépítésének módja, biz-
tonsági fólia vagy rács alkalmazása a nyílászárón. Célja az 
ingatlanba történô bejutás késleltetése, megnehezítése. 

– A felszerelt elektronikai védelmi rendszerek minôsége. Cél-
juk, hogy betörés esetén azonnali intézkedéssorozat indul-
jon meg, mellyel a nagy károk bekövetkezése megelôzhetô.

– Az épület élôerôs védelme, ami megvalósulhat egy állandó 
otthontartózkodó, védelmi feladatokra alkalmas személlyel, 
szomszéddal, védelmi szolgáltatóval. Cél: betörés esetén 
a leghatékonyabb intézkedések biztosítása néhány percen 
belül.

– Az ingatlanra biztosító társasággal kötött vagyonbiztosítás 
fajtája. Cél: a károk bekövetkezése esetén (mely lehet be-
törés, tûz, rablás, víz, földmozgás stb.) a kár értékének tel-
jes vagy részleges megtérülése.

A mechanikai védelem érdekében:
– Az ajtókon biztonsági zárat szereltessen! Figyelem! A két 

tollú zár is megfelelô!

– A 2 méter alatti ajtók, ablakok védelmét a biztosítók gyak-
ran rácshoz, esetleg biztonsági fóliához kötik.

– A biztonsági fólia elônye, hogy esztétikus, hátránya, hogy az 
üveg sérülésekor újbóli beruházás szükséges.

– A rácsok anyagvastagsága minimum 12 mm, osztása maxi-
mum 15 × 15 cm-es, a helyes felszerelése után a falazatba 
karmantyúkkal kapaszkodik.

A riasztórendszer nagyobb biztonságot ad, ha:
– érzékelôi külön zónákra vannak kötve,
– a központi egység külön akkumulátorral és külsô megbon-

tás (szabotázs) elleni védelemmel szerelt,
– a rendszernek kültéri, önakkus szirénája van,
– a nyílászárók védelmére akusztikus üvegtörés-érzékelôk és 

nyitásérzékelôk vannak felszerelve, 
– mobil vagy stabil pánikjelzôvel rendelkezik a tulajdonos,
– életvédelmi jelentôséggel bírhat, hogy az épületben füst-

érzékelô és gázszivárgás-érzékelô is legyen,
– jelzései távfelügyeleti szolgáltatóhoz is be vannak kötve, 

melynek a kiérési ideje maximum 15 percen belüli.
Kerülendôk:
– az egyedi gyártású, nagy sorozatban készülô, de alacsony 

minôségû, a szakma által kevéssé ismert, használt és szer-
vizelt termékek,

– azok a telepítôk, akiknek nincs hatósági engedélyük, köte-
lezô kamarai tagságuk, viszontbiztosításuk.
Nem szerencsés, ha a vállalkozó nem rendelkezik a garan-

ciális és a késôbbi hibák javítására ügyeleti szolgálattal vagy 
éjjel-nappali telefonos mûszaki segítségnyújtással.
Ingyenes tanácsadásért hívja munkatársainkat!

…folytatjuk!

Készítette: 

 Biztonsági Szolgálat
Telefon: +36-28/470-706, +36-1/261-1010

Fax: +36-1/260-9015 • www.pestor.hu


